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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Science Week
Ábhair nua-aoiseacha
Tá Seachtain na hEolaíochta linn. Is
iad ‘Iontais an Ghnáthshaoil’ téama na
bliana seo. Tá Eureka chun féachaint
ar cheann de na rudaí is iontaí i ríocht
(kingdom) na n-ainmhithe – an imirce
(migration). Tarlaíonn imirce gach aon
bhliain nuair a bhogann ainmhithe ó
áit amháin ar an domhan go háit eile,
ag séasúir áirithe. Deir eolaithe gur
ceann de na hiontais (wonders) is mó
i ríocht na n-ainmhithe í an imirce
seo.
Taistealaíonn daoine, éin, agus
ainmhithe eile, ach déanann siad an
taisteal sin ar fháthanna éagsúla.
Go minic, taistealaíonn daoine ar
laethanta saoire nó le haghaidh a

gcuid oibre; taistealaíonn ainmhithe
agus éin chun seans níos fearr a
bheith acu maireachtáil (survive).
Taistealaíonn siad go dtí áit ar féidir
leo iad féin a bheathú (feed) go
héasca, nó atá níos fearr chun na
héin óga a thógáil (rear).
Téann a lán sórt ainmhithe ar
imirce – feithidí (insects), éisc, turtair
(turtles), agus gnúnna (wildebeest),
mar shampla. Ní thaistealaíonn buafa
(toads) ach cúpla céad méadar. I
gcás ainmhithe eile, míolta móra
(whales) mar shampla, taistealaíonn
siad na mílte ciliméadar. Déanann na
hainmhithe uile taisteal ar an bhfáth
céanna – maireachtáil. Ach, is iad

na héin na himircigh (migrants) is
iomráití (best-known).
Taistealaíonn na milliúin éan na
mílte ciliméadar ar imirce, agus
ansin, tar éis cúpla mí, taistealaíonn
siad na mílte ciliméadar ar ais arís.
Is éin bheaga bhídeacha iad roinnt
de na héin seo. Tá idir 6 agus 10
ngram meáchain sa Cheolaire Sailí
(willow warbler). Tá thart ar 57 gram
meáchain in ubh sicín! Ach ag an am
seo den bhliain, eitlíonn an Ceolaire
Sailí ó Éirinn go dtí an Afraic, ag
taisteal níos mó ná 8,000 ciliméadar
trasna na bhfarraigí, na sléibhte agus
na ngaineamhlach (deserts). Agus
nuair a thagann an t-earrach, eitlíonn

sé an bealach ar fad ar ais arís!
Le blianta anuas, tá eolaithe ag
iarraidh a fháil amach conas a éiríonn
leis na hainmhithe a mbealach
a dhéanamh gach bliain go dtí
na háiteanna seo. I gcás daoine
úsáidimid léarscáileanna, comharthaí
bóthair, compáis, agus an córas suite
domhanda (GPS) ach cad faoi éin,
míolta móra, éisc agus feithidí? Is
dócha go n-úsáideann siad suíomh
na gréine i rith an lae nó réaltaí eile
i rith na hoíche. Ach cad a tharlaíonn
nuair a bhíonn sé scamallach? San
eagrán seo d’Eureka, féachfaimid ar
eolaíocht eile a d’fhéadfadh cabhrú
leis na hainmhithe ar na turais seo.

Meabhair threo
Deir eolaithe go bhfuil cúig chéadfa ag an duine. Ainmnigh iad:
1. ________ .2. ________ .3. ________ .4. ________ . 5. ________
Ach is cosúil go bhfuil céadfa sa bhreis ag a lán ainmhithe – céadfa
mhaighnéadach. Ceapann roinnt eolaithe go bhfuil maighnéidít
(magnetite) i gcloigeann éin. Bheadh sé cosúil le maighnéid bhídeacha
a bheith i ngob nó in inchinn an éin. Seans go n-oibríonn na maighnéid
seo cosúil le compás agus go gcabhraíonn siad leis na héin a
mbealach a aimsiú nuair a bhíonn siad ag taisteal na mílte ciliméadar.
Conas a d’oibreodh siad?

Cuacha

Aontaíonn formhór na n-eolaithe go n-úsáideann
éin a gcéadfa mhaighnéadach chun an bealach a
aimsiú nuair a bhíonn na héin ag dul ar imirce. Ach ní
mhíníonn sé seo dúinn conas atá a fhios acu cá háit
le dul? Téann a lán éan ar imirce in ealta (flocks) lena
dtuismitheoirí. An cuimhin leis na seanéin ó bhliain go
bliain conas an bealach a aimsiú?
Ach is fadhb í an chuach. Eitlíonn cuacha na hÉireann,
ina n-aonar, gan stad trasna na Meánmhara agus an
tSahára ar a dturas go lár na hAfraice. Ach fásann an
chuach óg aníos i nead sórt eile éin. Agus téann na
tuismitheoirí iarbhír (actual) ar imirce cúpla seachtain
sula mbíonn an chuach óg réidh le himeacht. Cá
bhfios do na cuacha óga, mar sin, cár cheart dóibh
dul? Má bhíonn tú i d’eolaí nuair a bheidh tú níos sine,
b’fhéidir gur tusa a aimseoidh freagra na ceiste seo!

Maighnéid Iontacha
Tá cumhachtaí iontacha ag maighnéid. Dealraíonn sé go bhfuil fórsa
dofheicthe (invisible) ag maighnéid agus go mbrúnn an fórsa seo óna
chéile iad nó go dtarraingíonn sé le chéile iad.
Tugaimid an pol thuaidh mar ainm ar an mbun dearg. Tugaimid an pol
theas mar ainm ar an mbun gorm. Uaireanta ní bhíonn dath ar an bpol
thuaidh ach bíonn eang (notch) ann.
Tástáil cad a tharlóidh nuair a chuirfidh tú maighnéid gar dá chéile.

BUNÁBHAIR:
• 2 bharra-mhaighnéad
• Píosa sreinge (string)
• Seilitéip

Bíonn fórsaí maighnéadacha thart ar mhaighnéad agus is
iad na fórsaí seo is cúis leis na rudaí aisteacha a tharlaíonn.
Tugaimid réimse maighnéadach (magnetic field) mar
ainm ar na háiteanna ina mbíonn na fórsaí maighnéadacha
ag obair.
Tarlaíonn rud aisteach freisin má chuireann tú maighnéad
ar crochadh ó phíosa sreinge. Nuair a stopann an
maighnéad ag gluaiseacht, beidh sé ag síneadh i dtreo
phol thuaidh agus phol theas an domhain. Is mar gheall
air seo go n-úsáidimid maighnéid i gcompáis agus go
gcabhraíonn siad linn an bealach a aimsiú.
Smaoinigh air seo:
Samhlaigh go bhfuil maighnéad mór millteach amháin ann
trí lár an domhain agus dhá phol mhaighnéadacha air. Tá
réimse maighnéadach ag an domhan díreach mar atá ag
maighnéad. Agus na héin a bhfuil maighnéid bhídeacha
ina gcloigeann acu, b’fhéidir go mothaíonn siad tarraingt
nó brú ina n-inchinn ag brath ar (depending on) an treo
ina bhfuil siad ag taisteal. B’fhéidir go n-aomann nó go
n-éarann réimse maighnéadach an domhain céadfa
mhaighnéadach na n-éan agus go n-insíonn sé seo dóibh
an bhfuil siad ag taisteal ó thuaidh nó ó dheas..

TREORACHA:
1. Ceangail píosa sreinge thart ar lár ceann de na barra-mhaighnéid.
2. Greamaigh an tsreang de thaobh an bhoird le seilitéip. Bí cinnte gur féidir leis an
maighnéad casadh gan bhac.
3. Cad a tharlóidh má chuireann tú dhá phol thuaidh le chéile? Tuar.
4. Cad a tharlóidh má chuireann tú pol thuaidh agus pol theas le chéile? Tuar.
5. Bain triail as. An raibh an ceart agat?
6. An ndéarfá go n-aomann (attracts) nó go n-éarann (repels) an dá phol thuaidh a chéile?_________
7. An ndéarfá go n-aomann nó go n-éarann pol thuaidh agus pol theas a chéile?_________

Saol an fhéileacáin

1. Ubh. 2. Bolb (caterpillar) nó larbha.
3. Pupa nó crisilid (chrysalis). 4. Aosach (adult) nó íomhách.

Imirce fhada

Eolas na n-iasc
go dtí an Mhuir Shargasach (úsáid
d’atlas chun a fháil amach cá bhfuil
an mhuir seo). Ceapann formhór
na n-eolaithe go bpóraíonn (breed)
siad agus go mbeireann siad a
n-uibheacha sa mhuir sin.
Má tá na héisc seo ag úsáid
chéadfa maighnéadach agus
réimse maighnéadach an domhain
chun an bealach a aimsiú, ba
cheart go n-oibreodh maighnéid
faoi uisce. Imscrúdaigh an
smaoineamh seo.

2.

3.

4.

Tá níos mó ná 30 speiceas (cineál) éagsúil féileacáin in Éirinn. Téann
cineál amháin díobh ar thuras an-fhada gach bliain. An tÁilleán (Painted
Lady) an t-ainm ar an bhféileacán beag bídeach seo. Tá níos lú ná gram
amháin meáchain ann agus tá a inchinn chomh beag le ceann bioráin.
Ní mhaireann sé ach coicís mar aosach. Go luath sa bhliain, fágann na
féileacáin seo Maracó agus sroicheann siad Éire roimh an samhradh.
Sin aistear 2000 km. San fhómhar, téann glúine (generations) nua
Áilleán ar imirce ar ais go Maracó.

5. Tadhall (touch)

Cúig chéadfa an duine

Dúshlán breise:
An oibríonn maighnéadachas trí ábhair eile? Dear imscrúdú chun tástáil
a dhéanamh ar ábhair éagsúla, m.sh. páipéar, plaisteach, scragall cistine
agus cineálacha éagsúla fabraice.

1.

4. Blas

Treoracha:
1. Cinntigh go n-aomann an maighnéad na fáiscíní páipéir.
2. An gceapann tú go n-aomfaidh an maighnéad na fáiscíní tríd an
uisce? Tuar.
3. Cuir na fáiscíní sa phróca uisce.
4. Iarr ar chara an maighnéad a úsáid chun na fáiscíní a thabhairt go barr
an uisce, gan an maighnéad a chur san uisce.
5. An raibh an ceart agat? An oibríonn maighnéadachas trí uisce?

Is cosúil anois go bhfuil céadfa mhaighnéadach ag féileacáin áirithe
freisin! Tá céimeanna casta (complicated) i saol an fheileacáin. Léiríonn
an pictiúr na tréimhsí éagsúla i saol an fhéileacáin. Scríobh ainm na
tréimhse ar an líne in aice leis an bpictiúr. Tá na freagraí ar leathanach
eile. (Úsáideann daoine ainmneacha éagsúla do na tréimhsí seo).

3. Boladh

Bunábhair:
• Próca trédhearcach plaisteach nó gloine
• Uisce
• Fáiscíní páipéir
• Maighnéad

Féileacáin

2. Éisteacht

Maighnéid in uisce

Cúpla seachtain ó shin, in aice le cósta Chalifornia, tháinig eolaithe
ar rámhach (oarfish) a bhí 5 mhéadar ar fad. Bhí ar chúig dhuine
dhéag oibriú le chéile chun an rámhach a tharraingt isteach ar an trá.
Uaireanta bíonn rámhaigh níos mó ná 15 m ar fad. Tomhais é sin sa
seomra ranga. Is iad na rámhaigh na héisc chnámhacha is faide ar
domhan. Imíonn siad go meánna síolraithe (breeding grounds) ó mhí
Iúil go Mí na Nollag gach bliain. Sna meánna seo, fágann na rámhaigh
uibheacha bídeacha ar snámh (floating) ar bharr an aigéin.

1. Radharc

Ceapann eolaithe anois go bhfuil
céadfa mhaighnéadach ag éisc
mar atá ag éin. In Éirinn tá dhá
iasc againn a théann ar thurais
is deacair a chreidiúint. Is iad sin
an bradán agus an eascann agus
téann siad ar thurais atá na mílte
ciliméadar ar fad.
Tagann bradáin ar an saol i srutháin
sna sléibhte in Éirinn. Ansin,
taistealaíonn siad an bealach ar fad
go dtí na huiscí thart ar iarthar na
Graonlainne nó na hOileáin Fharó.
Fanann siad ansin ag beathú go
ceann trí bliana. Nuair a fhilleann
siad mar bhradáin fhásta go
hÉirinn, aimsíonn siad an sruthán
ceannann céanna inar rugadh iad.
Ansin snámhann siad in aghaidh
an tsrutha (upstream) chun a
n-uibheacha a bhreith san áit inar
rugadh iad féin.
I gcás na n-eascann, maireann siad
agus beathaíonn siad in aibhneacha
na hÉireann ar feadh fiche bliain
nó mar sin agus ansin, imíonn siad

Fíricí
Fónta
Comórtas
Chun Seachtain na hEolaíochta a cheiliúradh, tá Eureka ag eagrú
comórtais chun do chuid eolais ar eolaíocht a thástáil. Dearbhán €50
do shiopa leabhar Eason is ea duais an ranga. Ní gá ach na ceisteanna
thíos a fhreagairt. Tá na freagraí uile sna heagráin d’Eureka a léigh tú ó
mhí Mhéan Fómhair ar aghaidh.

Tráth na gCeist
1. Bhí an tonn teasa ba mheasa le 140 bliain ag an tír seo:
(a) an tSile (b) an tSín (c) an tSualainn __________
• Úsáideann roinnt éan na mótarbhealaí chun an treo a aimsiú nuair a
bhíonn siad ag taisteal.
• Taistealaíonn míolta móra dronnacha (humpback) 25,000
ciliméadar sa bhliain.
• Tá cónaí ar eascanna leictreacha i Meiriceá Theas. Is féidir leo
bladhm (burst) leictreachais a chur amach atá thart ar 600 volta.
D’fhéadfadh turraing (shock) leictreach na heascainne capall a
leagan dá chosa.

2. Ainm eile ar chrann crónghiúise:
(a) Sequoia (b) Seiceamar (c) Sprús __________
3. Is é Mars an __________ pláinéad amach ón ngrian:
(a) tríú (b) séú (c) ceathrú
4. Tá ___________ ghealach ag Mars:
(a) trí (b) dhá (c) ceithre
5. Ar Mhars, mheáfá (a) an meáchan céanna (b) níos mó (c) níos lú.
6. An phríomhchathair is ceoiche ar domhan: (a) Cairo (b) Canberra (c)
Copenhagen
7. Céatadán an uisce i gcorp duine (go neasach): (a) 40 (b) 20 (c) 70
8. An chnámh is lú i do chorp tá sí i (a) do lámh (b) do chos (c) do
chluas.
Nuair a shíleann sibh go bhfuil na freagraí cearta agaibh, seolaigí iad
chuig:
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Bí cinnte go gcuirfidh sibh ainm an ranga agus ainm na scoile leis.
Ná seolaigí ach iarracht amháin ón rang uile. Bíodh na hiarratais
linn roimh an Aoine, 22 Samhain 2013 nó ar an lá sin. Cuirfimid na
hiarrachtaí cearta uile i gcrannchur. Piocfaimid amach iarratas amháin
ceart agus cuirfimid litir chuig an rang sin. Díreach roimh shaoire na
Nollag, in eagrán 10 d’Eureka, foilseoimid ainm an ranga a bhuaigh.

